ZÁPISNICA č. 01/2021 zo zasadnutia akademického senátu SvF STU
dňa 28.5.2021
konaného o 13:00 hod. v Aule Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava

Schválený program rokovania:
1. Otvorenie, prezentácia
2. Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov
3. Schválenie programu
4. Schválenie zápisnice z rokovania AS dňa 23.10.2020 a 11.12.2020
5. Zásady volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (na schválenie)
6. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné pokyny a
harmonogram doplňujúcich volieb na člena AS SvF z Katedry telesnej výchovy SvF STU v
Bratislave (na schválenie)
7. Vyhlásenie dodatočných volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné pokyny a
harmonogram dodatočných volieb na člena AS SvF z Katedra materiálového inžinierstva a
fyziky SvF STU v Bratislave (na schválenie)
8. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave zo dňa 25.11.2011 (na schválenie)
9. Návrh hodnotenia VVČ na rok 2021 (na schválenie)
10. Správa o činnosti Akademického senátu SvF za rok 2020 (na schválenie)
11. Správa o činnosti Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2020 (na schválenie)
12. Výročná správa o hospodárení Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2020 (na schválenie)
13. Návrh na doplnenie člena Disciplinárnej komisie Stavebnej fakulty STU v Bratislave (na
schválenie)
14. Správa o činnosti Združenia študentov SvF za rok 2020 (na prerokovanie)
15. Z vyšších orgánov
16. Rôzne
K bodu 1: Otvorenie, prezentácia
Zasadnutie akademického senátu SvF STU (ďalej AS SvF) otvorila a viedla predsedníčka AS SvF prof.
Škultétyová.
Prezentácia:
Počet členov zamestnaneckej časti:
21
Počet prítomných členov zamestnaneckej časti:
19
Počet členov študentskej časti:
11
Počet prítomných členov študentskej časti:
4
Ospravedlnení: prof. Kohnová, doc. Petráková, Ing. Junasová, Ing. Arnould, Bc. Bučková, Bc. Šaliga,
Bc. Kubica, Bc. Velická, Trudič
Prizvaní a hostia: prof. Unčík, doc. Kyrinovič, doc. Makýš, prof. Hlavčová, doc. Gajdošová, doc.
Rabenseifer, Ing. Šatura, prof. Stanko
Prezenčná listina zo dňa 28.5.2021 je priložená k originálu zápisnice.

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov

1

Za overovateľov zápisnice sú navrhnutí:

doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Ing. Andrea Zuzulová,
PhD.

Za skrutátorov sú navrhnutí:

Bc. Milan Švolík, Bc. Matej Hucko

do komisie na sčítavanie hlasov za zamestnaneckú časť AS SvF STU v BA bol navrhnutý doc. Ing.
Marek Fraštia, PhD.
Uznesenie č. 01 AS/21
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje doc. Ing. Jaroslava Sandanusa, PhD. a Ing.
Andreu Zuzulovú, PhD. za overovateľov zápisnice bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
23

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

23
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 01 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.

Uznesenie č. 02 AS/21
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje Bc. Milana Švolíka a Bc. Mateja Hucka za
skrutátorov a doc. Ing. Mareka Fraštiu, PhD. do sčítacej komisie k hlasovaniu v bodoch programu
6,7 a 13 bez pripomienok .
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
23

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

23
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 02 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.

K bodu 3: Schválenie programu
Posledné zasadnutie AS SvF sa konalo 11.12.2020. Na tomto zasadnutí sa prediskutovali jednotlivé
body programu tohto zasadnutia, ale nebolo možné prijímať uznesenia. Viaceré body programu boli
presunuté na toto rokovanie AS.
Predsedníčka AS SvF informovala, že navrhnutý program zasadnutia AS SvF bol zaslaný senátorom
elektronicky a bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, prezentácia
Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov
Schválenie programu
Schválenie zápisnice z rokovania AS dňa 23.10.2020 a 11.12.2020
Zásady volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (na schválenie)
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6. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné pokyny a
harmonogram doplňujúcich volieb na člena AS SvF z Katedry telesnej výchovy SvF STU v
Bratislave (na schválenie)
7. Vyhlásenie dodatočných volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné pokyny a
harmonogram dodatočných volieb na člena AS SvF z Katedra materiálového inžinierstva a
fyziky SvF STU v Bratislave (na schválenie)
8. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave zo dňa 25.11.2011 (na schválenie)
9. Návrh hodnotenia VVČ na rok 2021 (na schválenie)
10. Správa o činnosti Akademického senátu SvF za rok 2020 (na schválenie)
11. Správa o činnosti Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2020 (na schválenie)
12. Výročná správa o hospodárení Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2020 (na schválenie)
13. Správa o činnosti Združenia študentov SvF za rok 2020 (na prerokovanie)
14. Z vyšších orgánov
15. Rôzne
Dodatočne predložil pán prodekan Makýš návrh o zaradenie nového bodu programu „Návrh na
doplnenie člena Disciplinárnej komisie Stavebnej fakulty STU v Bratislave (na schválenie)“, žiadny
iný návrh na doplnenie alebo zmenu programu nebol predložený.
Predsedníčka dala hlasovať o zaradení nového bodu programu pred bod 13, s návrhom, že ostatné
body programu sa posunú.
Uznesenie č. 03 AS/21
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje zaradenie bodu programu „Návrh na doplnenie
člena Disciplinárnej komisie Stavebnej fakulty STU v Bratislave“ pred bod 13 bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
23

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

23
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 03 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
Predsedníčka dala hlasovať o upravenom programe:
1. Otvorenie, prezentácia
2. Schválenie overovateľov zápisnice a skrutátorov
3. Schválenie programu
4. Schválenie zápisnice z rokovania AS dňa 23.10.2020 a 11.12.2020
5. Zásady volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave (na schválenie)
6. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné pokyny a
harmonogram doplňujúcich volieb na člena AS SvF z Katedry telesnej výchovy SvF STU v
Bratislave (na schválenie)
7. Vyhlásenie dodatočných volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné pokyny a
harmonogram dodatočných volieb na člena AS SvF z Katedra materiálového inžinierstva a
fyziky SvF STU v Bratislave (na schválenie)
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8. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave zo dňa 25.11.2011 (na schválenie)
9. Návrh hodnotenia VVČ na rok 2021 (na schválenie)
10. Správa o činnosti Akademického senátu SvF za rok 2020 (na schválenie)
11. Správa o činnosti Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2020 (na schválenie)
12. Výročná správa o hospodárení Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2020 (na schválenie)
13. Návrh na doplnenie člena Disciplinárnej komisie Stavebnej fakulty STU v Bratislave (na
schválenie)
14. Správa o činnosti Združenia študentov SvF za rok 2020 (na prerokovanie)
15. Z vyšších orgánov
16. Rôzne

Uznesenie č. 04 AS/21
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje upravený program rokovania AS SvF bez
pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
23

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

23
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 04 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
Predsedníčka senátu informovala, že na zasadnutí Predsedníctva AS, ktoré zasadlo 19.5.2021
a ktorého programom bola príprava dnešného zasadnutia vzniesli členovia Predsedníctva
a jednotlivých komisií požiadavku smerujúcu k predkladateľom materiálov o ich stručné uvedenie,
nakoľko materiály boli k dispozícii v dostatočne dlhom čase na preštudovanie a tiež vzniesli
požiadavku, aby diskusie k jednotlivým bodom programu boli formulované stručne, vecne a
výstižne.
K bodu 4: Schválenie zápisnice z rokovania AS dňa 23.10.2020 a 11.12.2020
K obsahu zápisnice zo dňa 23.10.2020 boli doručené pripomienky prof. Kohnovej k bodu 9 a 10.
V bode 9 navrhla doplniť do zápisnice jej diskusný príspevok s návrhom textu:
„V diskusii prof. Kohnová navrhla doplniť v Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku SvF článok 2
ods.1, nasledovné: „Katedry a ústavy ako aj ďalšie pracoviská a účelové zariadenia fakulty zriaďuje,
zlučuje, necháva splynúť, rozdeľuje alebo zrušuje dekan po predchádzajúcom prerokovaní a súhlase
s vedúcimi týchto pracovísk a po predchádzajúcom prerokovaní akademickým senátom fakulty.“
K bodu 10, nakoľko v zápisnici nie je uvedený správny význam jej príspevku ako aj názov komisie,
navrhuje opravu textu nasledovne:
Predsedníčka Pedagogickej a vedeckovýskumnej komisie prof. Kohnová informovala, že rozposlala
členom Pedagogickej a vedeckovýskumnej komisie na pripomienkovanie návrh na nasledovných
členov komisie pre prípravu metodiky hodnotenia VVČ 2021: doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD., doc.
Ing. Marek Fraštia, PhD. a Ing. Alena Struhárová, PhD. K tomuto návrhu nemal nikto pripomienky,
členovia komisie s návrhom súhlasili.
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O doc. Antošovej senátori v podkladoch zaslaných pred AS, a ani predsedníčka Pedagogickej a VV
komisie nebola informovaná a o návrhu sa dozvedela až na zasadnutí akademického senátu.
Uznesenie č. 05 AS/21
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje návrh prof. Kohnovej na doplnenie textu diskusie
k bodu 9 a opravu textu v bode 10 v zápisnici z rokovania AS SvF STU v BA z 23.10.2020 bez
pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
23

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

23
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 05 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
Predsedníčka AS SvF v tejto súvislosti požiadala všetkých prispievateľov do diskusií na zasadnutiach,
aby v prípadoch, že požadujú v zápisnici uvádzať diskusný príspevok v plnom znení, poskytli text
príspevku písomne na zasadnutí zapisovateľke pani Urbanovskej.
K obsahu zápisnice boli schválené pripomienky prof. Kohnovej a následne predsedníčka predložila
návrh na schválenie zápisnice z rokovania AS SvF zo dňa 23.10.2020.
Uznesenie č. 06 AS/21
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS SvF z 23.10.2020
s pripomienkami.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
23

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

23
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 06 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
K obsahu zápisnice zo dňa 11.12.2020 neboli doručené žiadne pripomienky, predsedníčka predložila
návrh uznesenia na jej schválenie.
Uznesenie č. 07 AS/21
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje zápisnicu zo zasadnutia AS SvF z 11.12.2020 bez
pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
23

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

23
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 07 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
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V rámci kontroly unesení predsedníčka informovala, že z decembrového zasadnutia AS SvF
nevyplývali žiadne termínované uznesenia. Na tomto zasadnutí nás predsedníčka LK Ing. Kurčová
oboznámila s činnosťou Legislatívnej komisie a s jej spoluprácou s Organizačnou a sociálnou
komisiou, ktorá súvisela s plnením prijatého uznesenia č. 45 AS/20, senátori sa oboznámili aj
so stanoviskom Predsedníctva AS SvF STU k plneniu tohto uznesenia. Činnosť oboch komisií
pokračovala aj v tomto roku a na dnešnom rokovaní sú predložené spracované materiály na
schválenie. Predsedníčka na základe týchto informácií o plnení uznesenia skonštatovala, že
uznesenie č. 45 AS/20 bolo splnené.

K bodu 5: Zásady volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave (na schválenie)
Predsedníčka As SvF uviedla predložený materiál. Súčasné platné Zásady volieb do AS SvF STU boli
schválené AS SvF 31.3.2003. Odvtedy boli prijaté viaceré zmeny v organizačnej štruktúre Stavebnej
fakulty, ktoré si vyžiadali zmenu Organizačného poriadku Stavebnej fakulty STU v BA. V tomto
období sa pri uplatňovaní doterajších zásad vyskytli situácie, ktoré neriešili tieto zásady - napríklad
otázka náhradníka za člena, ktorému zaniklo členstvo v AS SvF STU a ďalšie.
Predsedníčka AS SvF sa všetkým, ktorí sa podieľali na príprave materiálu poďakovala a požiadala
predsedníčku LK Ing. Kurčovú o doplňujúce informácie.
Ing. Kurčová ako vypracovateľ Zásad volieb do AS SvF STU predstavila filozofiu tvorby Zásad volieb
a stručne zhrnula základné odlišnosti predkladaného materiálu od predchádzajúcich Zásad volieb.
Ing. Kurčová uviedla, že hlavným cieľom predkladaného návrhu je najmä reflektovať na zmeny v
organizačnej štruktúre Stavebnej fakulty STU, riešiť aj otázku náhradníkov za členov v AS. Pri tvorbe
Zásad sa spracovatelia zamerali, aby tento predpis bol jasný aj pre technikov.
Predsedníctvo AS SvF bolo na svojom zasadnutí 19.5.2021 oboznámené s prípravou tohto materiálu
a materiál odporúča schváliť.
K materiálu neboli žiadne pripomienky a predsedníčka dala hlasovať o návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 08 AS/21
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje „Zásady volieb do Akademického senátu Stavebnej
fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ bez pripomienok.

Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
23

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

23
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 08 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
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K bodu 6: Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné
pokyny a harmonogram doplňujúcich volieb na člena AS SvF z Katedry telesnej výchovy SvF STU
v Bratislave (na schválenie)
Predsedníctvo AS SvF bolo informované o ukončení pracovného pomeru Mgr. Cibulovej, na základe
čoho jej zanikne členstvo v AS SvF. Z tohto dôvodu Predsedníctvo AS SvF na svojom zasadnutí dňa
19. mája 2021 prerokovalo vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SvF na člena AS SvF z KTV a poverilo
predsedníčku Organizačnej a sociálnej komisie doc. Antošovú o vypracovanie materiálov
k doplňujúcim voľbám.
Predsedníčka AS SvF sa poďakovala doc. Antošovej za vypracovanie materiálov k bodu 6 a 7
a požiadala ju o ich uvedenie. Doc. Antošová senátorov s týmto materiálom v krátkosti oboznámila.
K materiálu neboli žiadne pripomienky a predsedníčka dala hlasovať o návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 09 AS/21
Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej aj ako „AS
SvF“) vyhlasuje doplňujúce voľby na člena zamestnaneckej časti AS SvF z Katedry telesnej výchovy
SvF STU v Bratislave na funkčné obdobie od 2021 do 2023 a schvaľuje „Organizačné pokyny a
harmonogram doplňujúcich volieb“ bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
23

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

23
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 09 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
Dodatočné voľby zabezpečuje volebná komisia zložená z členov Organizačnej a sociálnej komisie a z
členov Legislatívnej komisie AS SvF. Predsedníctvo AS SvF do volebnej komisie navrhlo členov doc.
Antošovú, Ing. Kurčovú a Ing. Zuzulovú.
Navrhlo, aby volebná komisia pracovala v rovnakom zložení pre dodatočné ako aj doplňujúce voľby.
Keďže sa hlasuje o personálnych otázkach, členov komisie sa volili tajne po schválení predložených
materiálov pre dodatočné voľby.

K bodu 7: Vyhlásenie dodatočných volieb do zamestnaneckej časti AS SvF STU, Organizačné
pokyny a harmonogram dodatočných volieb na člena AS SvF z Katedry materiálového inžinierstva
a fyziky SvF STU v Bratislave (na schválenie)
Úpravou Organizačného poriadku SvF vzniklo v štruktúre Stavebnej fakulty STU v Bratislave nové
pracovisko Katedra materiálového inžinierstva a fyziky, ktoré vzniklo splynutím katedry fyziky s
katedrou materiálového inžinierstva a ktoré nemá svojho zástupcu v AS SvF.
Schválenie materiálu v bode 5 „Zásady volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave“ umožňuje predložiť materiály pre dodatočné voľby do ZŠ AS SvF
na člena AS SvF z tejto katedry.
Predsedníctvo AS SvF poverilo predsedníčku Organizačnej a sociálnej komisie doc. Antošovú
o vypracovanie materiálov k dodatočným voľbám.
Predsedníčka AS SvF požiadala doc. Antošovú o uvedenie tohto materiálu, ktorá senátorov s týmto
materiálom v krátkosti oboznámila.
K materiálu neboli žiadne pripomienky a predsedníčka dala hlasovať o návrhu uznesenia.
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Uznesenie č. 10 AS/21
Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej aj ako „AS
SvF“) vyhlasuje dodatočné voľby na člena zamestnaneckej časti AS SvF z Katedry materiálového
inžinierstva a fyziky SvF STU v Bratislave na funkčné obdobie od 2021 do 2023 a schvaľuje
„Organizačné pokyny a harmonogram dodatočných volieb“ bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
23

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

23
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 10 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
Po schválení materiálu k dodatočným voľbám sa pristúpilo k schvaľovaniu volebnej komisie v zložení
doc. Antošová, Ing. Kurčová a Ing. Zuzulová.
Priebeh tajného hlasovania:
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom/senátorom :
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných od voličov/senátorov:
Z toho platných
neplatných

23
23
23
0

Výsledok hlasovania (počet získaných hlasov od voličov):
Navrhovaní členovia do volebnej komisie pre
doplňujúce a dodatočné voľby do
zamestnaneckej časti AS SvF STU:

Hlasujem
ZA*

Hlasujem
PROTI*

ZDRŽIAVAM SA
hlasovania*

doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.

22

0

1

Ing. Mária Kurčová, PhD.

21

1

1

Ing. Andrea Zuzulová, PhD.

22

1

0

Po hlasovaní predsedníčka AS SvF požiadala zvolených členov volebnej komisie, aby si v komisii
zvolili svojho predsedu a následne dala hlasovať o návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 11 AS/21
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje volebnú komisiu SvF na doplňujúce voľby na člena
zamestnaneckej časti AS SvF z Katedry telesnej výchovy SvF STU v Bratislave a dodatočné voľby na
člena zamestnaneckej časti AS SvF z Katedry materiálového inžinierstva a fyziky SvF STU v Bratislave
v zložení doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. - predsedníčka volebnej komisie, Ing. Mária Kurčová, PhD. člen volebnej komisie a Ing. Andrea Zuzulová, PhD. - člen volebnej komisie.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
23

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

23
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 11 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
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K bodu 8: Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku akademického senátu Stavebnej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zo dňa 25.11.2011 (na schválenie)
Predsedníčka As SvF uviedla, že platná právna úprava Rokovacieho poriadku AS SvF STU v BA
neumožňuje rokovať na zasadnutí bez fyzickej prítomnosti v čase mimoriadnej situácie,
výnimočného stavu alebo núdzového stavu. Preto hlavným cieľom predkladaného návrhu je najmä
stanoviť osobitné ustanovenia, na základe ktorých budú uskutočňované zasadnutia AS SvF,
zasadnutia Predsedníctva a komisií AS SvF on-line formou.
Predsedníčka AS SvF požiadala spracovateľa materiálu predsedníčku LK Ing. Kurčovú o doplnenie
uvedenia tohto materiálu a o krátke oboznámenie prítomných s obsahom predkladaného
materiálu.
Predsedníctvo AS SvF bolo na svojom zasadnutí 19.5.2021 oboznámené s prípravou tohto materiálu
a materiál odporúča schváliť.
K materiálu diskutovali viacerí senátori. Bc. Švolík poďakoval za spracovanie materiálu, mal
pripomienku k čl. 12, ods. 6, písmeno c. Na základe tejto pripomienky sa rozprúdila diskusia o tajnom
hlasovaní. Do diskusie sa zapojili Bc. Švolík, JUDr. Zajacová, Ing. Bucha, doc. Antošová, doc.
Hruštinec, Ing. Naddourová, prof. Hlavčová, prof. Unčík – dekan SvF, prof. Škultétyová.
Ing. Kurčová ako vypracovateľ Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS SvF STU reagovala na
otázku, v čom je problém tajnosti tajného hlasovania pomocou prostriedkov informačnej
a komunikačnej technológie.
Po ukončení diskusie dala predsedníčka hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 12 AS/21
Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Akademický senát
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schvaľuje Dodatok č. 2 k Rokovaciemu
poriadku akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zo
dňa 25.11.2011 bez pripomienok.

Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
23

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

20
0
3

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 12 AS/21 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
K bodu 9: Návrh hodnotenia VVČ na rok 2021 (na schválenie)
Materiál predložil prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. – dekan SvF na schválenie. Tento materiál bol
prerokovaný už na zasadnutí AS SvF 11.12.2020. Z diskusie na tomto zasadnutí, ako aj z návrhu
Predsedníctva AS SvF, vzišla požiadavka, aby pre spracovanie a prerokovanie návrhu hodnotenia na
ďalšie hodnotené obdobie bol dostatočný časový priestor.
Predsedníctvo AS SvF odporúča tento materiál schváliť, v diskusii k nemu Ing. Macák uviedol
požiadavku, aby komisia na prípravu metodiky pre hodnotenie VVČ na rok 2022 začala pracovať v čo
najkratšom čase. Predsedníčka AS SvF s touto požiadavkou oslovila prodekanku Hlavčovú už aj na
vedení fakulty a uviedla, že prodekanka Hlavčová ju dnes informovala, že komisia začne svoju
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činnosť ešte pred letným obdobím. Túto informáciu prodekanky Hlavčovej potvrdil aj doc. Hruštinec
- člen komisie pre návrh metodiky hodnotenia VVČ.
Po krátkej diskusii dala predsedníčka AS SvF hlasovať o uznesení.
Uznesenie č. 13 AS/21
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje hodnotenie VVČ na rok 2021 bez
pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
23

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

23
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 13 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
K bodu 10: Správa o činnosti Akademického senátu SvF za rok 2020 (na schválenie)
Predkladateľ materiálu - predsedníčka AS SvF oboznámila prítomných so Správou o činnosti
akademického senátu za rok 2020. K predloženej správe neboli zo strany senátorov ani hostí
vznesené žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 14 AS/21
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave schvaľuje „Správu o činnosti Akademického
senátu Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2020“ bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
23

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

23
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 14 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
K bodu 11: Správa o činnosti Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2020 (na schválenie)
Predsedníčka AS SvF požiadala predkladateľa pána dekana fakulty, prof. Unčíka, o uvedenie tohto
bodu programu, ktorý prítomných oboznámil s hlavnými faktami správy. K predloženej správe,
neboli zo strany senátorov ani hostí vznesené, okrem jednej formálnej, žiadne pripomienky.
Následne dala predsedníčka hlasovať o predloženom uznesení.
Uznesenie č. 15 AS/21
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje „Správu o činnosti Stavebnej fakulty STU v
Bratislave za rok 2020“ bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
23
10

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

23
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 15 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní .
K bodu 12: Výročná správa o hospodárení Stavebnej fakulty STU v Bratislave za rok 2020 (na
schválenie)
Materiál predložil dekan SvF, prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. a požiadal o uvedenie pána tajomníka
fakulty Ing. Tomáša Šaturu.
K predloženému materiálu sa členovia Ekonomickej komisie dohodli, že pripomienkovať materiál
budú jednotliví členovia priamo na zasadnutí AS SvF. Predseda EK, doc. Hruštinec, žiadal vysvetlenie
ohľadom niektorých položiek v predkladaných materiáloch, o pôžičkách SvF voči R-STU, doc.
Sandanus mal požiadavku na predkladateľa, aby bolo poskytnuté čerpanie finančných prostriedkov
aj v skladbe ako sú rozpočtované. Tajomník fakulty Ing. Šatura uviedol, že to nie je možné, nakoľko
Magion poskytuje údaje o čerpaní finančných prostriedkov v skladbe položiek tak ako sú
predkladané v materiáloch poskytnutých k prerokovávanému bodu.
Po ukončení diskusie dala predsedníčka hlasovať o nasledovnom uznesení.
Uznesenie č. 16 AS/21
Akademický senát SvF STU v Bratislave schvaľuje „Výročnú správu o hospodárení Stavebnej fakulty
STU v Bratislave za rok 2020“ bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
23

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

20
0
3

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 16 AS/21 bolo schválené väčšinou hlasov členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.

K bodu 13: Návrh na doplnenie člena Disciplinárnej komisie Stavebnej fakulty Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave (na schválenie)
Materiál predložil prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. – dekan SvF. Prítomní boli v krátkosti oboznámení
s obsahom materiálu. K materiálu nebola žiadna diskusia.
Priebeh tajného hlasovania:
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných voličom/senátorom :
Počet hlasovacích lístkov odovzdaných od voličov/senátorov:
Z toho platných
neplatných

23
23
23
0

Výsledok hlasovania (počet získaných hlasov od voličov):
Navrhovaný člen do Disciplinárnej komisie SvF
STU v Bratislave:
Bc. Michal Dluhý

Hlasujem
ZA*

Hlasujem
PROTI*

ZDRŽIAVAM SA
hlasovania*

23

0

0

Uznesenie č. 17 AS/21
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave podľa § 31 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje
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návrh na doplnenie študenta Bc. Michala Dluhého za člena Disciplinárnej komisie Stavebnej fakulty
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ bez pripomienok.
Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
22

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

22
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 17 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
K bodu 14: Správa o činnosti Združenia študentov SvF za rok 2020 (na prerokovanie)
Predseda Združenia študentov SvF Tomáš Šaliga poveril Bc. Švolíka, aby prítomných oboznámil
s predloženou správou o činnosti Združenia študentov za rok 2020. K materiálu nebola žiadna
diskusia.
Predsedníčka následne dala o navrhovanom uznesení hlasovať.
Uznesenie č. 18 AS/21
Akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave berie na vedomie „Správu o činnosti Združenia
študentov SvF za rok 2020“ bez pripomienok.

Priebeh hlasovania:
Počet členov AS:
Počet členov AS prítomných na hlasovaní:

32
22

Počet hlasov za:
Počet hlasov proti:
Zdržali sa hlasovania:

22
0
0

Výsledok hlasovania: uznesenie č. 18 AS/21 bolo schválené všetkými hlasmi členov AS SvF
prítomných na hlasovaní.
K bodu 15: Z vyšších orgánov
Predsedníčka AS SvF informovala o činnosti AS STU. Zasadnutia AS STU sa tento rok konali prezenčne
v dňoch 1.02.2021, 8.02.2021, 1.03.2021, 26.04.2021 a 10.05.2021.
Zápisnice z jednotlivých zasadnutí AS STU sú dostupné na webových stránkach univerzity.
Na jednotlivých rokovaniach sa prerokovávali body programu, resp. boli prijaté uznesenia najmä
 k viacerým vnútorným predpisom resp. dodatkom k nim,
 k vnútornému systému kvality,
 k podporným stanoviskám rôznych grémií Akademickým senátom STU, resp. stanoviská AS
STU, v ktorých sa so znepokojením sledujú prípravy návrhu legislatívnych zmien smerujúcich
k okliešteniu až totálnej likvidácii akademických práv a slobôd vysokých škôl v rámci
pripravovanej novely zákona o vysokých školách,
 návrh na odvolanie rektora a okolnosti jeho odvolania, poverenie funkciou rektora - prof.
Moravčík, návrhy materiálov pre tajné voľby kandidáta na rektora STU.
Pán dekan, prof. Unčík informoval senátorov o zasadnutiach:
- Kolegia rektora STU dňa 17.05.2021 (Rozpočet STU a rozpis dotácie 2021), bližšie informácie
na stránke R-STU:
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https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/informacie_o/stu/organy_akademicke_samospravne/z
asadnutia_kr/zapis_2021-05-17.pdf
- Vedeckej rady SvF dňa 28.05.2021. Bližšie informácie budú k dispozícii na stránke fakulty.

K bodu 16: Rôzne
Predsedníčka AS SVF informovala o liste adresovanom AS SvF doc. Húsenicovou a prof. Bielekom,
v ktorom vzhľadom na novovzniknutú situáciu pri prideľovaní bodov pracovníkom pri odchode alebo
zmene pracoviska nastal rozpor. Listom sa obrátili na AS SvF, aby sa ako orgán, ktorý schvaľuje
metodiku hodnotenia VVČ, pri návrhu metodiky touto situáciou zaoberal.
Na túto situáciu a potrebu riešenia návrhu metodiky hodnotenia VVČ na ďalšie hodnotené obdobie
- najbližšie pre rok 2022 - vyzvala predsedníčka aj vedenie fakulty na zasadnutí VF ako aj v diskusii
pri prerokovávaní bodu dnešného programu.
Ing. arch. Minarovičová informovala o rokovaniach pléna Rady vysokých škôl (RVŠ).
Na zasadnutí RVŠ dňa 8.12.2020 bolo prijaté uznesenie, kde sa okrem iného konštatuje:
- RVŠ zásadne nesúhlasí so znížením objemu dotácie zo ŠR pre VVŠ na rok 2021 ako aj s plánovaným
znižovaním dotácie pre VŠ na roky 2022-2023,
- RVŠ žiada postupné dosiahnutie miery financovania VŠ z HDP na úrovni priemeru EÚ,
- RVŠ SR nesúhlasí s tým, aby sa výkon odvodený od absolventov bakalárskych študijných programov
znížil na 10 %, ak títo pokračujú v štúdiu na vyššom stupni,
- RVŠ SR navrhuje upraviť spôsob výpočtu KAP so zohľadnením dlhodobo nezamestnaných
absolventov vysokej školy v dennej forme štúdia za dva akademické roky,
- RVŠ SR navrhuje počítať koeficient intenzity výskumnej činnosti (KIVČ) na základe výkonov VVŠ
za obdobie 5 rokov,
- RVŠ SR žiada MŠVVaŠ SR o dôslednú kontrolu a aktualizáciu vstupných dát publikačnej činnosti s
ohľadom na správne zaradenie časopisu do príslušného kvartilu.
V roku 2021 prebehli dve online rokovania RVŠ a to:
- 23.02.2021, za účasti ministra školstva p. Grohlinga a štátneho tajomníka p. Pavlisa rokovalo najma
o novele vysokoškolského zákona. Plénum RVŠ prijalo jednomyseľne stanovisko v nasledovnom
znení:
Rada vysokých škôl Slovenskej republiky zásadne nesúhlasí s návrhom novely zákona o vysokých
školách, odmieta ho a žiada Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
stiahnuť ho, pretože: - je nekoncepčný a účelový, navrhované ustanovenia neriešia skutočné
problémy vysokých škôl, - prehlbuje obmedzenie autonómie vysokých škôl, pričom už súčasný stav
zákona ju podľa nezávislých medzinárodných auditov nadmerne obmedzuje, - bol vypracovaný bez
spolupráce s vysokými školami a ich reprezentáciami, - prakticky likviduje akademickú samosprávu
na vysokých školách a ich fakultách, ktorá je základným pilierom slobodného vzdelávania a tvorivej
činnosti na vysokých školách v demokratickej spoločnosti, - uvrhuje verejné vysoké školy do
závislosti od politickej moci a predstavuje faktické ovládnutie verejných vysokých škôl
prostredníctvom personálnych nominácií ministrom školstva, čo vracia vysoké školy do obdobia
pred Novembrom 1989. Rada ako najvyšší samosprávny orgán vysokých škôl dôrazne žiada
Ministerstvo vypracovávať legislatívne návrhy v oblasti vysokého školstva v spolupráci so všetkými
reprezentáciami vysokých škôl v zmysle zákona o vysokých školách a v súlade s programovým
vyhlásením vlády Slovenskej republiky. V prípade nerešpektovania našich požiadaviek Rada vyzve
vysoké školy k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti.
- 18.03.2021, mimoriadne online rokovanie pléna RVŠ, ktoré sa zaoberalo Plánom obnovy a
odolnosti Slovenskej republiky a pripravovanou novelou vysokoškolského zákona. RVŠ
skonštatovala, že predložený materiál považuje za neaktuálny a nezodpovedajúci doterajším
okolnostiam fungovania vysokoškolského vzdelávania a samosprávy a tiež rozporný so záverom
13

jasne prezentovaným ministrovi školstva a jeho štátnemu tajomníkovi zo strany RVŠ SR jednotne
naprieč celým spektrom vysokých škôl.
Všetky zápisnice sú zverejnené na stránke RVŠ:
https://www.radavs.sk/materialy/
O zasadnutiach Predsedníctva RVŠ informoval prof. Stanko.
Ďalšie zasadnutie AS SvF je naplánované prezenčne na 25.6.2021.

prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
predsedníčka AS SvF
Zapísala:

Anna Urbanovská

Overovatelia:

Doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.
Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
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